
Základná škola  Petra Škrabáka  v Dolnom  Kubíne , 
IČO: 37808796, Ul. M. Hattalu 2151, 02601 Dolný Kubín 

PRIESKUM TRHU  

Výzva na predloženie cenovej ponuky v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 

1. Identifikačné údaje verejného obstarávateľa  

Názov organizácie:   Základná škola Petra Škrabáka Dolný Kubín  

Sídlo organizácie:    Ul.M. Hattalu 2151, 02601 Dolný Kubín 

IČO:              37808796 

DIČ:              2021613242 

Bankové spojenie:   VÚB  Číslo účtu: SK05 0200 0000 0031 4059 4756 

2. Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie:  

Meno a priezvisko: Mgr. Katarína Lepetová 

Telefón:         +421435832511 

E-mail:          lepetova@zsdk.info 

3. Názov predmetu obstarávania zákazky:   

Dodanie učebníc chémie pre 7. - 9. ročník základnej školy.  

4. Kód/Kódy CPV: 22111000-1, 22112000-8  

5. Druh zákazky: tovar  

6. Množstvo/ Popis predmetu zákazky:  

Predmetom zákazky je dodanie učebníc chémie pre 7. - 9. ročník základnej školy. 

Verejný obstarávateľ v tejto súvislosti požaduje:  

dodanie učebníc Chémia pre 7. ročník základnej školy v počte 10 ks 

dodanie učebníc Chémia pre 8. ročník základnej školy v počte 10 ks 

dodanie učebníc Chémia pre 9. ročník základnej školy v počte 30 ks 

7. Bežná dostupnosť tovaru: tovar nie je bežne dostupným v zmysle § 9b ods. la) a ods. 3) Zákona č. 

25/2006 o verejnom obstarávaní a nasledovných noviel.  

8.Predpokladaný termín realizácie zákazky: september 2020  

9. Miesto plnenia zákazky: Základná škola Petra Škrabáka Dolný Kubín, Ul. M. Hattalu 2151, 02601 

Dolný Kubín 

10. Stručná špecifikácia zákazky:  

Obstarávatel' na účel plnenia predmetu zákazky požaduje dodanie nasledovných titulov, ktorých 

autormi sú H. Vicenová, M. Ganajová: 

Chémia pre 7. ročník základnej školy  

Chémia pre 8. ročník základnej školy 

Chémia pre 9. ročník základnej školy 

11. V kalkulácii sa požaduje uviesť:  

Navrhnutá cena v cenovej ponuke bude vyjadrená v EUR bez aj s DPH (pokiaľ je dodávateľ 

platcom DPH). V navrhnutej cene požadujeme zahrnúť všetky náklady spojené s plnením 

predmetu zákazky (t.j. napr. poplatok za poštovné, balné a pod.).  

Ak dodávate/' nie je platiteľom DPH, na túto skutočnosť upozorní v návrhu.  



Základná škola  Petra Škrabáka  v Dolnom  Kubíne , 
IČO: 37808796, Ul. M. Hattalu 2151, 02601 Dolný Kubín 

12. Kritérium vyhodnotenia prieskumu trhu - cenových ponúk:  

Dostupná konečná cena v EUR (v prípade platcov DPH cena s DPH, v prípade neplatcov  

DPH celková cena) za celú zákazku.  

13. Lehota a miesto predkladania cenových návrhov:  

Lehota na predkladanie cenových ponúk: do 18.09.2020 do 15.00 hod.  

Cenové návrhy musia byť doručené na emailovú adresu lepetova@zsdk.info 

 

 

 

V Dolnom Kubíne 14.09.2020                                Ing. Mária Studeničová 

                                                            riaditeľka školy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


